
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

ПРОТОКОЛ 

 

24 вересня 2021 року                                           м. Острог                                                             № 33 

 

Приймальна комісія 

 

Голова – Пасічник І.Д. 

Відповідальний секретар – Харчук Ю.Ю. 

 

Присутні: Шевчук Д.М., Костів О.М., Родзен О.М., Пастушок Г.С., Лотиш Т.В., Іщук С.І., 

Атаманенко А.Є., Карповець М.В., Коваль О.Л. Ковальчук І.В., Новоселецький О.М., Марченко А.В., 

Омельчук К.В., Павленко Л.В., Денисенко Н.В., Німець О.П., Михальчук Б.С. 

 

 

Порядок денний: 

1. Результати вступних випробувань вступників першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (старші курси) заочної форми. 

2. Лист-відповідь Приймальної комісії НаУОА № 18 від 24 вересня 2021 року на лист 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації № вих-3886-07/01-09/21 від 

21 вересня 2021 року.  

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про результати вступних випробувань вступників першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (старші курси) заочної форми. 

ВИСТУПИЛИ:   

1.1.Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка ознайомила 

присутніх із результатами вступних випробувань вступників першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (старші курси) заочної форми у розрізі спеціальностей, освітньо-професійних програм,  які 

були складені ними 24 вересня 2021 року відповідно до затвердженого розкладу: 

 

035 «Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно) перша – 

англійська»  

Юрів Христина Романівна – 148 б. 

 

053 «Психологія» 

Балацко Софія Василівна – 139 б. 

Мельничук Марина Миколаївна – 137 б. 

Хмельовська Валентина Валеріївна – 156 б.  

 

081 «Право» 

Жуковський Олександр Васильович – 147 б. 

Гавриш Анастасія Юріївна – 128 б. 

1.2. Пасічник І. Д., голова приймальної комісії НаУОА, який рекомендував взяти інформацію 

до уваги та сформувати рейтингові списки вступників. 

УХВАЛИЛИ:  

Взяти інформацію до уваги та сформувати рейтингові списки вступників. 

Голосували: за - 19, проти - 0, утримались – 0. 

 

 



2. СЛУХАЛИ: Про лист-відповідь Приймальної комісії НаУОА № 18 від 24 вересня 

2021 року на лист управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації № вих-

3886-07/01-09/21 від 21 вересня 2021 року.  

ВИСТУПИЛИ: 

2.1. Харчук Ю.Ю., відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА, яка ознайомила 

присутніх із змістом листа-відповіді, а саме результатами прийому абітурієнтів, які вступили до 

Національного університету «Острозька академія» за освітнім ступенем «бакалавр» на основі 

повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», 

освітнім ступенем «бакалавр» та результатами прийому абітурієнтів, які вступили за освітнім 

ступенем «магістр» станом на 24 вересня 2021 року. 

2.2. Пасічник І.Д., голова Приймальної комісії НаУОА, який запропонував взяти інформацію 

до уваги та дав завдання Харчук Ю.Ю. надіслати лист-відповідь головному спеціалісту відділу 

професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації п. Андрєєвій М. М. 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти інформацію до уваги. Харчук Ю.Ю. надіслати лист-відповідь головному спеціалісту 

відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації п. Андрєєвій М. М. 

Голосували: за - 19, проти - 0, утримались – 0. 

 

 

            Голова приймальної комісії                                            Ігор ПАСІЧНИК 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                 Юлія ХАРЧУК 

 


